КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО
СТРАХУВАННЮ

ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ
Вагома перевага для аграрних компаній

Страхова компанія “Країна” пропонує інструменти
захисту Вашого бізнесу

■ Страхування аграрних ризиків
■ Страхування власників земельних паїв
■ Добровільне медичне страхування для Вашого колективу
■ Транспортне страхування

АГРОСТРАХУВАННЯ

■ СК «Країна» є однією з найбільш професійних компаній на ринку аграрного
страхування та входить до п’ятірки лідерів ринку за об’ємами страхування та
виплатами.
■ Всі ризики аграрного виробництва, прийняті нами на страхування, передаються
в перестрахування Swiss Re - 72% (Швейцарія) + Hannover Re – 28%
(Німеччина) за облігаторним договором без обмеження збитковості (відсутній
Cap Loss) з об’ємом відповідальності до 2 мільярдів гривень.
■ Варіанти договорів страхування:


посівів на перезимівлю, у тому числі з захистом від весняних заморозків до травня,



майбутнього врожаю як від комплексу, так і від поіменованих ризиків,



майбутнього врожаю за індексом врожайності та іншими.

Медичне страхування власників земельних паїв –
додатковий інструмент у закріпленні позиції
агрохолдингу у регіоні

■ Можливість розширення присутності завдяки конкурентній
перевазі – турбота про здоров'я людей
■ Розвиток соціальної інфраструктури регіону та забезпечення
якісної медичної бази для місцевого населення

Програма страхування передбачає:
■ Можливість звернення застрахованої особи до цілодобового
Call center для отримання консультації та організації медичних
послуг
■ Безкоштовну діагностику та лікування застрахованої особи в
межах страхової суми по всій території Україні в клініках рівня,
що передбачений програмою страхування
■ Медикаментозне забезпечення застрахованих осіб
■ Лікування тяжких вперше виявлених захворювань (туберкульоз,
цукровий діабет, доброякісні та злоякісні захворювання –
діагностика, лікування 1 курс)

Додаткові послуги, що надаються програмою страхування:
■ Організація інформаційної підтримки незастрахованих родичів
(можливість звернення такої особи до Call center для отримання
медичної консультації та запису на діагностику, до лікаря, чи на
госпіталізацію з подальшою оплатою послуги особою, яка її
замовляла)

■ Створення корпоративного ліміту на випадок непередбачений
умовами програми страхування медичних послуг
■ Прийняття дорослих родичів пайовиків 1 лінії (чоловік/дружина)
по корпоративним тарифам та на корпоративних умовах, дітей за
додатково розрахованими тарифами

Умови страхування:
■ Ліміт покриття (страхова сума) на одну застраховану особу від
10 000 гривень

■ Базова ціна програми на одну застраховану особу
складає 811 гривень на рік (для кожної програми страхування
розробляється оптимальний графік оплати премії протягом
року)
■ Обслуговування
застрахованих
осіб
у
Центральних
районних/обласних лікарнях, амбулаторіях загальної практики
сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктах,
аптечних мережах

■ Територія дії договору – Україна

Наш досвід медичного страхування власників земельних
паїв
■ 34 810 власників земельних паїв у Вінницькій, Тернопільській,
Полтавській, Запорізькій та Кіровоградській областях вже в 2017
році користуються медичним страхуванням від СК “Країна”. Ми
працюємо в 21 районі з мешканцями 147 сіл та селищ (загальна кількість
застрахованих по добровільному медичному страхуванню сягає 106 278 осіб)

■ За 9 місяців 2017 року було зареєстровано 38 725 звернень
застрахованих осіб (власників земельних паїв) по медичну допомогу
та ліки до СК “Країна”
■ Сума страхових відшкодувань по програмі страхування власників
земельних паїв склала 14,5 мільйонів гривень за 9 місяців 2017 року
■ Кількість медичних закладів-партнерів СК “Країна” – більше 3
тисяч

Добровільне медичне страхування (ДМС) колективу
Для власника бізнесу
■ Надання співробітникам такого блага, як ДМС, стимулює до росту
ефективності праці і, як наслідок, до суттєвого росту доходів. Це
відбувається завдяки оздоровленню колективу, який працює ефективніше;
■ ДМС – цивілізований підхід в побудові ефективної системи мотивації
персоналу, один із методів закріплення за компанією найбільш цінних
працівників. Робота в компаніях, що мають в програмах мотивації ДМС, є
більш престижною та привабливою;
■ Наявність в компанії ДМС підтверджує реальну турботу роботодавця про
свій персонал , що підвищує ринкову вартість компанії в цілому.

Добровільне медичне страхування (ДМС)

Для співробітників
■ СК “Країна” не тільки покриває витрати на лікування застрахованої особи,
а бере на себе організацію медичних послуг, таких як консультації лікарів,
діагностика, доставка медикаментів та інші
■ високий рівень сервісу при отриманні медичних послуг
■ механізми страхової медицини відпрацьовані десятки років - прості і
доступні для отримання медичних послуг
■ медичний асистанс СК «Країна» слідкує за ходом лікування, якістю
медичних препаратів та процедур

Наш досвід та досягнення у сегменті ДМС
■ 130 тисяч застрахованих осіб
■ Досвід роботи з колективами від 10 до 30 000 співробітників
■ 4 000 медичних закладів – партнерів
■ Власний медичний асистанс 24/7 з регіональними підрозділами та
лікарями-координаторами на місцях

■ Централізований та регіональні колл-центри 24/7 за коротким
безкоштовним номером 890

Страхування транспорту
■ Широкий вибір програм КАСКО – з урахуванням особливостей
автопарку підбираємо оптимальні умови страхування
■ Індивідуально підходимо до корпоративних клієнтів

■ Якісно і оперативно врегульовуємо страхові випадки
■ Можливість подати заяву на виплату в будь-якому з 98 офісів по всій
Україні

